
5 
 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Biodegradasi  

Biodegradasi merupakan suatu proses untuk merehabilitasi lingkungan 

yang telah tercemar oleh bahan kimia yang membahayakan dengan menggunakan 

mikroba menjadi bentuk yang lebih sederhana. Fadlilah dan Shovitri (2014) 

menjelaskan biodegradasi adalah proses mikroorganisme mampu mendegradasi 

atau memecah senyawa polimer alam dan polimer sintetik. Polimer alam seperti 

lignin dan selulosa, sedangkan polimer sintetik seperti polietilen dan polistiren. 

Biodegradasi merupakan proses alami oleh mikroba yang mengkonsumsi 

hidrokarbon dan menghasilkan air, karbondioksida. Proses biodegradasi adalah 

suatu oksidasi dasar, enzim dari bakteri mengkatalisasi penempatan oksigen ke 

dalam hidrokarbon sehingga molekul dapat digunakan dalam metabolisme seluler 

(Bragg, Prince, Wilkinson, Atlas, 2012). Biodegradasi juga bersifat sebagai 

katabolisme dari suatu senyawa menjadi metabolisme pusat (Gibson, 2011). 

Dalam proses biodegradasi terjadi konversi yang lengkap dari bahan-bahan 

kiia yang komples menjadi produk yang tereliminasi seperti air (H2O) dan 

karbondioksida (CO2) (Fingerman dan Nagabhushanam, 2005 dalam Sumarsono 

2011). Proses biodegradasi senyawa hidrokarbon hingga sempurna melibatkan 

suatu kumpulan mikroba yang saling berinteraksi secara sinergik dalam bentuk 

konsorsium (Nugroho, 2006 dalam Sumarsono 2011). Mekanisme biodegradasi 

diawali dengan degradasi secara biotik yaitu fotodegradasi yang mengubah gugus 

rantai utama dengan adanya gugus karbonil (C=O), sehingga terjadi oksidasi karbon 

pada rantai polimer polietilen (Leja & Lewandowicz,2009).   
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Biodegradasi yang diharapkan  adalah degradasi yang melibatkan senyawa 

mikroba, sehingga mikroba mempunyai kemampuan untuk menggunakan senyawa 

pestisida tersebut sebagai sumber karbon dan sumber energi untuk petumbuhannya. 

Pada kenyataannya menurut Bollag (1992) selain mekanisme pestisida sebagai 

sumber karbon dan energi, terdapat gangguan mikroba seperti transformasi 

kometabolik, reaksi konjugasi, dan akumulasi pestisida dalam sel mikroba itu 

sendiri. Hal ini dapat menyebabkan terbentuknya senyawa-senyawa baru yang lebih 

berbahaya dari residu pestisida itu sendiri.  

Biodegradasi yang diharapkan berjalan sempurna sehingga molekul 

pestisida yang beracun dapat terurai menjadi senyawa anorganik yang lebih 

sederhana atau menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Mekanisme degradasi 

hanya menyebabkan perubahan senyawa saja atau perubahan secara temporer tidak 

akan menghilangkan potensi racun bagi lingkungan (Suherman, 2000).  

Biodegradasi senyawa hidrokarbon yang terdapat pada pestisida 

dipengaruhi oleh faktor fisika, kimia, dan biologi. Faktor fisika-kimia yang 

berpengaruh terhadap biodegradasi yaitu struktur kimia pada pestisida, konsentrasi 

pestisida, suhu, oksigen, pH, nutrisi, cahaya, dan tekanan osmotik (Okoh, 2006). 

Umumnya kecepatan degradasi pestisida oleh bakteri berlangsung optimum pada 

suhu 15-30°C (Zam, 2010). Faktor biologis meliputi mikroorganisme yang ada, 

karakter, jumlah sel, dan enzim yang dimiliki pada mikroorganisme pendegradasi 

tersebut.  
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2.2 Rhizobakteri 

2.2.1 Pengertian Rhizobakteri  

Rhizobakteri adalah sekelompok mikroorganisme yang hidup didalam 

sekitar perakaran tanaman. Interaksi mikroba dengan tanaman  yang hidup di 

sekitar rizosfer bisa menguntungkan, netral, maupun menganggu pertumbuhan 

tanaman. Kloepper dan Schroth (1978) pertama kali mendefinisikan Rhizobakteri 

adalah sekumpulan bakteri yang hidup disekitar perakaran tanaman (rhizosfer). 

Rhizosfer adalah zona tanah  sekitar akar tanaman yang paling banyak ditemukan 

berbagai mikroba. Bakteri di rhizosfer dapat menjadi simbiosis atau pun tidak bagi 

tanaman, dapat dilihat tindakan secara langsung bagi tanaman. (Kundan et al, 

2015).   

Sistem akar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan pertukaran nutrisi 

bagi tanaman. Senyawa yang dilepaskan oleh akar tanaman berperan sebagai 

penarik kimia untuk sejumlah mikroba. Komposisi senyawa ini tergantung pada 

status fisiologis dan mikroorganisme (Kang et al, 2010). Kesehatan tanah dapat 

didefinisikan sebagai kapasitas tanah sebagai sistem kehidupan untuk 

mempertahankan produktivitas biologis, meningkatkan kualitas lingkungan (Doran 

dan Zeiss, 2000).  

Produktivitas sistem pertanian yang konvensional bergantung pada kesehatan 

tanah dan proses fungsional oleh mikroba tanah (Girvan et al, 2003). Pentingnya 

mikroorganisme yang mampu melakukan proses dekomposisi bahan pencemar 

pada tanah, sedimen dan lingkungan perairan sudah banyak diteliti. Mikroba 

tersebut mampu menggunakan bahan pencemar untuk memenuhi kebutuhan energi, 

pertumbuhan dan reproduksi. Kemampuan mikroorganisme dalam mendegradasi 
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hidrokarbon dalam minyak bumi merupakan suatu proses adaptasi dan dipengaruhi 

oleh kondisi lingkungan dan jenis spesies (Nkwelang et al , 2008). 

Pertumbuhan mikroba tanah juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor 

tertentu. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan mikroba yaitu 

suhu, konsentrasi substrat, enzim, pH tanah. Didalam metabolisme terjadi suatu 

rangkaian senyawa kimia, dimana kenaikan suhu pada batas tertentu, dapat 

mepercepat nilai metabolisme. Tetapi suhu yang maksimum akan menyebabkan 

denaturasi protein dan enzim sehingga mengakibatkan terhentinya metabolisme.  

2.2.2 Jenis Rhizobakteri dan Keunggulannya 

Kelompok bakteri Pseudomonas sp. Dan Bacillus sp. dapat mengeluarkan 

asam-asam organik, seperti asam formiat, asetat dan laktat yang bersifat melarutkan 

bentuk-bentuk fosfat yang sukar larut menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman 

(Kang et al., 2007; Chaiharn et al., 2008; Khan et al., 2009; Park et al., 2009; 

Mehrab et al., 2010).  

Beberapa peneliti melaporkan bahwa rhizobakteri dari kelompok Bacillus 

spp. dan Pseudomonas spp., mampu melarutkan fosfat (Sutariati, 2006), sedangkan 

kelompok Serratia spp., selain mampu meningkatkan ketersediaan P (Posfat) juga 

dapat memfiksasi nitrogen dan mampu menyintesis IAA (Gholami, A, A. Biari, S. 

Nezarat., 2008). Isolat Bacillus spp. dan P. Fluorescens juga dilaporkan mampu 

menyintesis hormon tumbuh IAA (Sutariati, 2006), sitokinin (Timmusk S, N. 

Grantcharova, E.G.H. Wagner., 2005), dan giberelin (Joo GJ, Kim YM, Kim JT, 

Rhee IK, Kim JH, Lee IJ., 2005).  



9 
 

 
 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ayu et al, (2014) kemampuan isolat 

Rhizobakteri yang diisolasi dari rizosfer padi sehat menunjukkan bahwa dari 40 

isolat yang diuji terdapat 26 isolat yang dapat memfiksasi nitrogen. Mikroba yang 

berperan sebagai PGPR mampu berperan dalam fiksasi N secara biologis dari udara 

(Akhtar et al., 2009; Bhattacharyya dan Jha, 2012). Inokulasi rhizobakteri 

memberikan kontribusi mencapai 20-50% dari total kebutuhan Nitrogen tanaman 

dari proses fiksasi N2 (Mehrab et al., 2010). 

2.2.3 Mekanisme Bakteri Mendegradasi Pestisida 

 Jika sebuah pestisida kontak dengan spesies mikroba terdapat empat 

kemungkinan besar terhadap pestisida tersebut. Yang pertama, molekul pestisda ter 

degradasi oleh mikroba dengan menjadikannya sumber energi atau substrat untuk 

pertumbuhan mikroba tersebut. Kedua, mikroorganisme mendegradasi tetapi tidak 

memberikan energi untuk pertumbuhan, proses ini dinamakan kometabolisme. 

Ketiga, mikroba menggabungkan molekul pestisida dengan senyawa yang ada di 

alam. Keempat, pestisida terakumulasi didalam sel mikroba tersebut (Bollag, 1992). 

Seluruh transformasi pestisida yang dilakukan mikroba dikarenakan adanya enzim 

tertentu yang mengkatalisis senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih 

sederhana. Reaksi yang terjadi dalam degradasi pestisida berupa reaksi oksidasi 

reduksi, hidrolisis, dehalogenasi, dan reaksi sintetik. Semua reaksi tersebut 

dikatalisis menggunakan enzim yang berbeda-beda (Bollag, 1992). 

 Hasil penelitian Rani dan Lalithakumari (1994) memperoleh hasil bahwa 

Pseudomonas putida mampu mendegradasi pestisida organosfosfat dengan 

menjadikannya sebagai sumber karbon atau fosfor. Bakteri tersebut mengeluarkan 
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enzim organosphosporus acid anhydrase yang menghidrolisis metil parathion 

menjadi p-nitrofenol.  

2.2.4 Rhizobakteri Sebagai Pemacu Pertumbuhan Tanaman 

 Rhizobakteri dapat berperan sebagai hormon pemacu pertumbuhan (PGPR). 

PGPR meningkatkan pertumbuhan tanaman karena sifat-sifat tertentu (Gupta et al 

2015). PGPR meningkatkan pertumbuhan tanaman melalui mekanisme langsung 

dan tidak langsung yang melibatkan fisiologi tanaman dan ketahanan terhadap 

fitopatogen yang berbeda. (Zakry et al 2012). PGPR dipengaruhi oleh sejumlah 

faktor abiotik seperti tanah itu sendiri, pengolahan tanah, dan kondisi iklim 

(Vacheron et al 2013). 

 PGPR secara langsung memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan 

tanaman melalui mekanisme seperti serapan hara atau meningkatkan ketersediaan 

nutrien dengan fiksasi nitrogen, mineralisasi senyawa organik, dan produksi 

fitohormon (Bhardwaj, 2014). 

2.3 Pestisida 

Pestisida adalah subtansi atau zat kimia yang digunakan untuk membunuh 

atau mengendalikan berbagai hama. Menurut peraturan pemerintah no 7 tahun 1973 

(yang dikutip oleh Djojosumarto, 2008) pestisida adalah semua zat kimia atau 

bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk memberantas atau 

mencegah hama-hama dan penyakit yang merusak hasil pertanian. 

Pestisida yang digunakan di bidang pertanian secara spesifik disebut produk 

perlindungan tanaman untuk membedakan dari produk-produk dibidang lain. 

Pengelolaan pestisida meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, 

penggunaan dan pembuangan / pemusnahan pestisida. Selain efektifitasnya yang 
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tinggi dalam mebunuh dan mencegah hama penyakit pada tanaman, pestisida juga 

banyak menimbulkan efek negatif yang merugikan. Dalam pengendalian pestisida 

sebaiknya pengguna mengetahui sifat kimia dan sifat fisik pestisida, biologi dan 

ekologi organisme penganggu tanaman. (Wudianto R, 2010). 

Penggunaan pestisida dengan variasi dosis dapat menimbulkan berbagai 

permasalahan sebagai dampaknya.  

Penggolongan pestisida berdasarkan sasaran menurut Wudianto,R (2010) 

yaitu: 

1. Insektisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia yang bisa mematikan 

semua jenis serangga. 

2. Fungisida adalah bahan yang mengandung senyawa kimia beracun yang 

digunakan untuk memberantas dan mencegah pertumbuhan fungi/cendawan 

yang menyebabkan penyakit pada tanaman. 

3. Herbisida adalah senyawa kimia beracun yang digunakan untuk memberantas 

gulma. 

2.3.1 Asam 2,4 Diklorofenoksiasetat 

Asam 2,4-Diklorofenoksiasetat adalah salah satu bahan yang terkandung 

dalam herbisida. 2,4-D merupakan golongan fenoksi, memiliki rantai yang 

mempunyai gugus karboksil dipisahkan oleh karbon dan oksigen sehingga 

memberikan aktivitas yang optimal. 2,4-D memiliki berbagai produk bentuk kimia 

seperti garam, ester, dan bentuk asam. Nama bahan aktifnya antara lain adalah 2,4-

D butil sihalofop, 2,4-D amina, 2,4-D butil ester, 2,4-D natrium (Sukmana, 2012).  
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2,4-D juga diketahui sebagai auksin sintetik yang bisa menganggu 

pertumbuhan hormon tanaman. Zat ini dapat memacu pertumbuhan secara 

berlebihan, sehingga tanaman/ tumbuhan tersebut cepat mati. Hal ini dikarenakan 

laju respirasi meningkat dan laju fotosintesis menurun, sehingga menyebabkan 

proses metabolisme menjadi turun. 

Banyak penelitian menunjukkan keberadaan 2,4D dalam lingkungan. 

Kebanyakan 2,4-D ditemukan didalam air seperti sungai, kolam, dan lain-lain. 

Toxicity  pestisida bisa diklasifikasikan kedalam neurotoxicity, genotoxicity, 

cytotoxicity, hepatotoxicity dan masih banyak lagi. Toxicity dapat didefinisikan 

sebagai efek negatif yang mampu merusak struktur lingkungan. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi toxicity pestisida antara lain konsentrasi, frekuensi, dan insentisitas 

penggunaan pestisida tersebut. 

2.3.2 Metil Metsulfuron 

Metil metsufuron adalah senyawa kimia yang terkandung didalam 

herbisida. Menurut Taufik dan Yosmaniar (2010), penggunaan senyawa aktif metil 

metsulfuron yang digunakan oleh para petani tidak berbeda dengan bahan kimia 

pengendali hama, yaitu sama-sama memiliki sifat yang beracun dan mencemari 

lingkungan. 

Metil metsulfuron adalah golongan herbisida sulfonylurea. Metil metsulfuron 

diabsorbsi melalui daun dan akar, kemudian ditranslokasikan secara acropetal dan 

basipetal (Siregar, et al 1990). 

2.3.3 Dimetomorf 

  Dimetomorf adalah salah satu bahan aktif yang terkandung didalam 

fungisida. Dimetomorf biasanya digunakan untuk mengendalikan atau 
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mencegah pertumbuhan jamur patogen Dimetomorf merupakan produk 

turunan dari morpholine. Dimetomorf bekerja menganggu pembentukan 

dinding sel dikarenakan termasuk golongan asam sinnamik amida (Hudayya 

dan Jayanti, 2013).    

 Cara kerja dimetomorf dengan memblokir semua tahapan dalam proses 

pembentukan dinding sel, petumbuhan membran perkecambahan spora, 

pemmbentukan haustorium, pertumbuhan hifa, dan pembentukan Oospora 

(Terralia, tanpa tahun). 

2.3.4 Imidakloprid 

 Imidaklropid digunakan petani untuk mengendalikan wereng pada tanaman 

padi (Cox, 2001). Imidakloprid adalah senyawa yang digunakan pada 

insektisida yang digunakan untu mengendalikan serangga. Hal ini digunakan 

untuk perawatan tanaman sayur dan buah-buahan serta pembibitan agar 

terhindar dari serangga. Imidaklropid memiliki sifat yang mudah terurai dan 

cepat dipecah dalam air oleh sinar matahari. Namun imidaklropid susah terurai 

didalam tanah (Fosen, 2006). 

 Kinerja imidaklropid sebagai inhibitor yang kompetitif pada reseptor 

nikotinik asetilkolin yang berada pada sistem syaraf serangga (Wang et al, 

2008). 

2.4 Uji GC-MS 

 GC-MS adalah kombinasi gabungan antara kromatografi gas dan 

spektrometri massa, kedua nya mempunyai fungsi masing-masing. Senyawa yang 

telah dipisahkan oleh kromatografi gas kemudian diidentifikasi menggunakan 

spektrometri massa. GC-MS hanya dapat digunakan untuk mendeteksi senyawa 
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yang mudah menguap. Glukosa, sukrosa, dan sakarosa bersifat tidak menguap 

sehingga tidak dapat dideteksi dengan alat GC-MS (Rohman, 2009). 

 Menurut Gandjar dan Rohman (2009), GC memisahkan senyawa dan 

mendeteksi senyawa yang mudah menguap untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. 

Hendayana (2006), menjelaskan tentang mekanisme kerja GC dimulai dari cuplikan 

yang berupa campuran akan dipisahkan kemudian diinjeksikan ke injektor. 

Cuplikan dibawa oleh gas kedalam kolom. Didalam kolom terjadi pemisahan 

komponen-komponen yang berasal dari cuplikan. Komponen yang telah terpisah 

menuju kolom kemudian direkam oleh rekorder dan menghasilkan kromatogram. 

  MS (Mass Spectroscopy) merupakan metode analisis instrumental untuk 

mengidentifikasi dan menentukan struktur dari komponen sample yang tidak 

diketahui. Penggunaan metode ini untuk : 

a.) Menentukan struktur molekul 

b.) Membuktikan isotop-isotop stabil penelitian biologi 

c.) Analisis kualitatif dan kuantitatif untuk komponen yang sudah diisolasi dan 

dimurnikan.  

2.5 Pewarnaan Gram 

Pewarnaan gram adalah suatu metode untuk membedakan spesises bakteri 

menjadi dua kelompok besar, yaitu gram positif dan gram negatif. Penentuan gram 

positif dan gram negatif ini didasarkan pada sifat fisik dan kimia dinding sel mereka 

(Karmana,2008). Hasil pewarnaan gram positif dan negatif berasal dari reaksi 

dinding sel terhadap tinta safranin atau krystal violet. Beberapa bakteri tidak 

terwarnai dengan pewarnaan gram karena dinding selnya mengandung banyak lipid 

(James, 2002).  
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Prinsip pewarnaan gram adalah kemampuan dinding sel terhadap zat warna 

dasar (krystal violet) setelah pencucian alkohol 96%. Bakteri gram positif terlihat 

lebih berwarna ungu karena dinding selnya mengikat krystal violet lebih kuat, 

sedangkan bakteri gram legatif mengandung lebih banyak lipid sehingga pori-pori 

mudah membesar kemudian krystal violet mudah larut saat pencucian alkohol 

(Dwidjoseputro, 2005). Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang lebih 

sederhana, dengan jumlah peptidoglikan yang relatif banyak. Dinding sel bakteri 

gram negatif memiliki peptidoglikan yang lebih sedikit dan strukturalnya lebih 

kompleks (Campbell, 2003). 

Edwin (2011) menjelaskan banyak spesies bakteri gram negatif yang 

bersifat patogen, ini berarti berbahaya bagi organisme ineng. Sifat patogen ini 

berhubungan dengan komponen pada dinding sel gram negatif, terutama lapisan 

lipopolisakarida. Lipoposakarida yang terdapat pada sel dinding bakteri gram 

negatif sering bersifat toksik atau racun. Bakteri gram negatif umumnya lebih 

resisten dibandingkan gram positif karena membran bagian luar itu mengahalangi 

masuknya obat-obatan (Campbell, 2003). 

2.6 Metode Hitung Cawan 

 Perhitungan bakteri adalah cara yang digunakan untuk mengetahui jumlah 

koloni yang ada atau tumbuh dalam suatu media pembiakan. Metode hitungan 

cawan merupakan cara yang akurat untuk menentukan jumlah mikroba, karena 

hanya sel yang masih hidup yang dihitung. Beberapa jenis mikroba dapat dihitung 

dan dapat digunakan untuk isolasi dan identifikasi mikroba sekaligus. Bakteri harus 

dapat tumbuh di media yang padat dan membentuk koloni yang kompak dan jelas 
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memerlukan persiapan waktu inkubasi relatif lama sehingga pertumbuhan koloni 

dapat dihitung (Hadietomo, 1990). Hadietomo (1990) menjelaskan ada dua cara 

perhitungan bakteri, yaitu secara langsung atau tidak langsung.  

Beberapa cara untuk menghitung jumlah sel bakteri, yaitu dengan lempeng 

total cawan (plate count), hitungan mikroskopik langsung (direct microscopic 

count) atau MPN (Most Probable Number) (Fardiaz, 2000). Penetapan jumlah 

bakteri dapat dilakukan dengan menghitung jumlah sel bakteri yang mampu 

membentuk koloni di dalam media biakan atau membentuk suspensi dalam larutan 

biak (Schlegel dan Schmidt, 2000). 

1. Metode tuang (Pour Plate) 

 Metode pour plate adalah suatu teknik di dalam menumbuhkan 

mikroorganisme di dalam media agar-agar dengan cara mencampurkan media agar-

agar yang masih cair dengan stok kultur bakteri sehingga sel-sel tersebut tersebar 

merata dan diam baik di permukaan agar-agar atau di dalam agar-agar 

(Setiyono,2013). Dalam metode ini memerlukan perlakuan pengenceran sebelum 

ditumbuhkan pada medium agar-agar di dalam cawan petri, sehingga setelah di 

inkubasi akan terbentuk colony pada cawan tersebut dalam jumlah yang dapat 

dihitung. Pengenceran biasanya dilakukan secara desimal yaitu 1:10, 1:100, 1:1000, 

dan seterusnya, atau 1:100, 1:10000, 1:1000000 dan seterusnya (Dwidjoseputro,D, 

2005). 

Metode ini mengasumsikan jumlah bakteri yang ditanam pada suatu cawan 

sama dengan jumlah koloni pada cawan tersebut. Untuk memudahkan menghitung 

koloni yang berjumlah ratusan pada metode ini perhitungan dapat dilakukan dengan 
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cara menghitung hanya seperempat pada bagian cawan dengan hasil perhitungan 

jumlah perhitungan tersebut dikalikan empat perhitungan. >etode ini juga dibantu 

dengan alat yang disebut colony counter, alat colony counter mengharuskan para 

peneliti pada laboratorium menghitung jumlah colony secara manual. Pada alat 

colony counter, penghitungan jumlah colony bakteri dipermudah dengan adanya 

counter electronic. Dengan adanya counter tersebut peneliti tinggal menandai 

colony bakteri yang dihitung dengan menggunakan pen yang terhubung dengan 

counter. Setiap colony yang ditandai maka counter akan menghitung (Hadietomo, 

R 1990). 

2. Metode Spread Plate 

 Isolasi dengan cara spread plate dilakukan setelah media untuk biakan yang 

telah dituang ke cawan petri steril memadat. Setelah itu menuang suspensi bakteri 

sampel ke dalam cawan petri yang telah berisi media padat. Penyebaran suspensi 

sampel dilakukan dengan menggunakan batang Drugalsky yang telah dipanaskan 

terlebih dahulu (Waluyo, 2007). 

3. Metode drop-plate 

 Metode drop plate digunakan untuk menentukan jumlah bakteri yang 

tersuspensi pada suatu larutan yang diketahui. Metode drop plate memiliki beberapa 

keunggulan dibandingkan metode spread plate. Menurut (Chen, 2003) keunggulan 

metode drop plate dibandingkan spread plate antara lain (1) membutuhkan sedikit 

waktu untuk menumbuhkan bintik mikroba daripada menyebarkan mikroba; (2) 

menggunakan bahan yang lebih sedikit; (3) karena sample yang didistribusikan di 

tempat yang berbeda, sehingga perhitungan koloni lebih cepat. 
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Berdasarkan penelitian Hoben dan Somasegaran (1985), dari tiga metode 

pour plate, spread plate, drop plate, drop plate adalah metode lebih disukai karena 

dalam satu piring (cawan petri) dapat dilakukan banyak hitungan, karena dalam satu 

piring (cawan petri) dibagi menjadi delapan atau empat sektor yang setara dengan 

delapan spread atau delapan tuangan piring. 

 

Gambar 1. Perhitungan isolat bakteri menggunakan metode drop plate 

Sumber : Hoben dan Somasegaran (1982)  

 

Gambar 2. Ilustrasi metode drop plate 

Sumber: Jutnono, 1980 


